
UTHYRD

REF. VALR5520

3 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Hus/villa med 5 Sovrum till uthyrning i Godella / Rocafort, Valencia
Spanien »  Valencia »  Godella / Rocafort »  46112

5
Sovrum  

4
Badrum  

906m²
Planlösning  

1.711m²
Totalyta

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Stor villa med vacker trädgård med fruktträd och en
kopia av lejon fontänen i Alhambra i Granada. Envåning
och österläge med stora fönster och terrasser.

Detta underbara hus i det prestigefyllda området Santa Barbara i Rocafort vetter mot
sin stora välskötta trädgård, med fontäner och en härlig pool.

De olika områdena i huset är fördelade från entrén och separerar vardagsrummet till
höger och sovrummen till vänster.

Den har ett stort vardagsrum med 3 separata rum, med vardagsrumsdel med öppen
spis och tillgång till en täckt terrass. Matsalen är ansluten till köket i en halvöppen
stil. Detta område har 2 rum som kan användas som kontor eller vardagsrum och en
toalett.

Sovområdet har 4 sovrum, varav 3 vetter mot trädgården och poolen. Ett sovrum har
ett integrerat badrum, förutom sovrummet, som också har ett stort omklädningsrum.
På bottenvåningen finns ett stort serviceområde med tvättstuga, sovrum och toalett.

På nedre våningen finns en stor matsal med bar, skafferi, biljardrum, badrum och
gym med bastu och omklädningsrum. Utanför finns en fronthall, ett paellaområde och
ett förråd. Huset har några möbler. Den är utrustad med värme via radiatorer och
luftkonditionering. Den har också en internationell tv-antenn.

Detta pris inkluderar alla kostnader för grannskapet, inklusive övervakning och
tillgång till den gemensamma poolen.

Fastigheten är endast tillgänglig för långtidsuthyrning

lucasfox.se/go/valr5520

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Portvakt,
Gym, Garagem privada, Naturligt ljus,
Uppvärmning, Säkerhet, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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